
Heel Houten Isoleert

1 februari 2021

online informatie sessie



Naam invullen

Tijdens presentatie en uitleg: 

- iedereen mute, 

- vragen per chat, 

- meteen beantwoord of tijdens vragengedeelte

Sessie wordt opgenomen, iemand bezwaar, dan kan je je 

beeld uitzetten

Presentaties staan morgen op de website

Zoom host – Jessica Veen  - Chat beheren – Anja Schaapman



Programma

- Welkom en introductie EnergieRijk Houten – Katrin Larsen

- Hoe maak ik een plan voor mijn huis? – Geurt Breukink

- Toelichting bij selectiecriteria leveranciers – Mick Zwart

- Introductie leveranciers

- Vragen?

- Einde – 21:00 uur

Ook aanwezig voor vragen:

energieambassadeurs Hans van Dijk en Frans Versteeg



 Vóór en dóór bewoners

 45 vrijwilligers met kennis, ervaring en 

enthousiasme

 We informeren en ondersteunen bewoners 

van Houten met het verduurzamen van je 

woning



- Best bewaarde geheim van Houten -

Team EnergieAmbassadeurs

denkt met je mee

24/7 bereikbaar: aanmelding online

Je wordt binnen 48 uur terug gebeld



 Maandelijkse online bewonersgesprek

 Wo 10 februari - 9 maart - 19-20 uur

 Aanmelden via website

 Zet ‘m op 60 campagne
_________________________________________

Warmtescan
 Aanmelden voor winter ‘21/’22



EnergieVoorbeeldWoningen

 Zoek de woningen in jouw 

wijk op! 

 Adviesrapporten

 Ervaringsverhalen



Hoe financier ik de isolatie van mijn huis?

 Maandag 8 februari 19.30- 21.00 online

 Subsidies & leningen: ISDE en Nationale 

Bespaarlening

Aanmelden via energierijkhouten.nl



 De buitenschil

comfort 

 Filmpje ‘De zin en onzin van isoleren’ op YouTube kanaal

vloer

dakdak

ramengevels



 Heel Houten isoleert door!

 De zin en de onzin van isoleren



Heel Houten Isoleert

 Tot 1 maart ’21

 Vloerisolatie en bodemfolie

 Spouwmuurisolatie

 Glasisolatie HR++/triple
Aanmelden via

Heel Houten in de zon: voorjaar ‘21



Meer weten? Mee doen?

EnergieRijk helpt je op weg!

www.EnergieRijkHouten.nl



Selectiecriteria leveranciers

 Lijst met selectiecriteria

 Meerdere offertes

 Evaluatie na afloop

 Eerder samengewerkt met 3 leveranciers

Nieuwe leverancier voor glas



Selectiecriteria

 Goede prijs, gecertificeerd, aangesloten bij 

branchevereniging, garantie, eerder mee samengewerkt en 

lokaal

 Alle info op website: 

https://energierijkhouten.nl/activiteiten/collectieve-

inkoopacties-heel-houten-isoleert/

 Keuzehulp: onderaan op zelfde webpagina



Introductie leveranciers

Spouwmuurisolatie: Erik Ranschaert – Vink Isolatie

HR glas: Harry van Moorsel – RM Glas Nieuwegein

Vloerisolatie: Taha Appak – Ikwilmijnvloerisoleren.nl Houten

Vloerisolatie: Rento Hermanns – Rondom Isolatie Utrecht


